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  فهصفة األخالقاألول :      الفلشفة

يرى اغظةب انيذُت االشديةغي انّؽػي ان انيصديع ُّ :  1س

 انيػدر األغهْ نهليو .. غلت ثرأيك 

 س : رفؾح انّؽػية االشديةغية ىػيةرية األخالق ) غض (

 اغظةب ُذا انيذُت ) كٌّح ودوركةيو وثريم(-

رفؾح انفهصفة انّؽػية:انٍظرة اندلهيدية فْ غهو األخالق -

يجظذ فيية يصت أن يكّن غهيَ انصهّك  ثةغدجةره غهية ىػيةرية

 اإلٌصةٌْ.

ورأت انفهصفة انّؽػية: أن غهو األخالق ُّ غهو انػةدات أو -

ىػيً .ثِذا  انظةُرة انخهلية كية ُْ ىّشّدة ثةنفػم فْ ىصديع

 أغجض غهو األخالق: فرغة ىً فروع غهو اإلشديةع  

 وثِذا يػجض انيصديع ُّ انيػدر األغهْ نهليو ، وانيرشع-

 األشيْ نكم شهفة أخالكية ، 

 ؟يت غهْ انيذُت اإلشديةغْ انّؽػْ خػل: كدم 2س

   .اإلنزام انّؽػْ خػجير غً خؾّع انفرد انكةىم نهيصديع -1

 . نهفرد ٌػيت ىهظّظ فْ وؽع ُذه انليو -2

: يػد ىذُت انؾيير غٍد ثفهر ىً أكزر انيذاُت ٌصةطة  3س

 واٌدظةرا ثيً انفالشفة ) غض ( .

 ٌَ يدردد في ٌفس انرشم انػةدي انذي نو يدرس االخالق .وذنك ال

وُّ اخصةه يالاو انيدديٍيً ثظكم غةم ألٌِو يصهيّن ثّشّد 

 انؾيير .

 : طدد انيلػّد ثةنؾيير غٍد ثفهر ؟ 4س

 كّة ففرية ىّشّدة داخم االٌصةن خؾجؿ طِّاخَ وخظد ىً ٌزواخَ 

 : وؽض وظةاف انؾيير غٍد ثفهر ؟ 5س

 وظيفة أىرة ٌةُية ظريةوظيفة غلهية ٌ

)أفػةل انٍةس ،  ييزم ىجدأ فكرية

 وٌّايةُو (.

 يظكو غهْ األفػةل ىً زاوية انػّاب

 انظر(  -) انخير  

يديً انؾيير انفػم انخفأ وىددح 

 انفػم انػّاب.

 شهفة أىرة وٌةُيَ.

ُْ ىهزىة أو نِة كّة اإلنزام 

، فِْ خأىر ثػيم انفػم انذى 

نذى يصدظصٍَ ، وخرك انفػم ا

 يصدِصٍَ.

 طهم اُو افكةر ىذُت انّاشت انػلهي غٍد كةٌؿ-6س

أن فهصافة األخاالق  "إييةٌّيم كاةٌؿ  "يرى انفيهصّف األنيةٌْ  -1

 خلّم غهْ أشةس اإلنزام انذاخْ 

ىفِّم االرادة 

 انخيرة

األخالق اشدصةثة ألىالء  انّاشت أشةس األخالق

 انػلم 

اإلرادة انخيرة 

ُْ اندي خػد 

غهْ  خيراً

 الـالق  ا

أىر يصدٍد أشةشأ اني 

 انػلم  

أن ىػٍْ انّاشت ُّ 

أداء انفػم اطدراىة 

 نهلةٌّن انخهلْ  

ىظةونة ىزةل :

اٌلةذ ىريؼ 

فِّ خير طدي 

نّ نو ٌصدفيع 

 اٌلةذه .

نّ خػّرٌة كم  ىزةل :

اٌصةن يكذب فْ كم ىة 

يلّل ، فال يّشد خفةُو 

ثيَ وثيً االخريً ونيس 

انصييع في طةشة اني 

 ذب انك

إن انهع يصرق  ىزةل :

ويٍصّ ىً انػلةب و نكً 

ُذا انهع ٌفصَ يةخيَ 

غّت ىً ففرخَ يلّل 

 نَ إٌك ارخكجح اريآ .

يػدر انصهّك االخالكْ فْ ىذُت انّاشت غً انػلم وطده  اندػليت :

، وانػيم غهْ اُيم دوافػٍة وىيّنٍة انففرية وغّاـفٍة ، وُذا يخةنف 

 ـجيػة االٌصةن .

 
 انفهصفة انصيةشية -2 صيةشةغهو ان -1

انظّاُرانصيةشية  يلّم ثّغف

ُدفَ وؽع كّاٌيً غهيية  وخظهيهِة 

 رةثدة فْ ىصةل انصيةشة

يدرس ٌظو انظكو و غالكة اندول 

 ثجػؾِة وغالكة اندونة ثةنفرد

خدرس انيجةدئ اندْ يصهو ثِة غهيةء 

وغف ىظكالت انيصديع صيةشة ان

 انصيةشية وغالشِة

انليو ىزم خفدرض وشّد ثػؼ 

 انػدانة وانظرية 

 

 

 الفصل الجاني : فلشفة الشياسة

يرى أفالـّن أن ٌظأة اندونة اىر ـجيػي ففر :  7س

 ؟غهيِة االٌصةن .. غلت ثرأيك 

: يلدػر خلصيو اندونة غٍد افالـّن غهي ـجلة  8س

 انظكةم وانصٍد فلؿ ) خفأ ( 
 اخفق أفالـّن  ىع شلراط غهْ أن ٌظأة اندونة أىر-

 ـجيػْ ففري

فةنفرد ال يصدفيع أطجةع  طةشةخَ ثٍفصَ فةإلٌصةن كةاً -

اشديةغْ ال يصدغٍْ غً آخريً ، نذنك كم فرد يخدع 

 ـجلةت : 3نذنك كصو أفالـّن اندونة إنْ ثػيم ، 

ـجلة انيٍدصيً : إٌدةج طةشةت انيصديع ىً ىأكم -أ 

 وىهجس وىصكً.

 ـجلة انصٍد: اندفةع غً اندونة-ب 

 انظكةم: انظكو وخّشيَ اندونة ٌظّ انخير ـجلة-ج 

خدظلق انػدانة غٍد أفالـّن طيً خلّم كم ـجلة 

ثّظيفدِة خدظلق انيديٍة انفةؽهة ثةالُديةم ثدرثية ـجلة 

 انصٍد فيدرشّن انيّشيلْ واندرثية

: اخفق ارشفّ ىع افالـّن في ان افؾم طكو  8س

 ُّ طكو انفالشفة ) خفأ (

 غٍد أرشفّ ؟وؽض خلصيو انظكّىةت  –س 

اخفق أرشفّ ىع أشدةذه أفالـّن فْ كّنَ إن اإلٌصةن  -1

 طيّان اشديةغْ ثةنفجع 
دغة إنْ انظكّىة اندشدّرية اندْ خهدزم ثةطدرام  -2

 انلّاٌيً 
كدت أرشفّ ىؤنفَ انظِير انيػروف ثكدةب  -3

  "انصيةشة"
 اٌّاع انظكّىةت انفةشدة اٌّاع انظكّىةت انػةنظة

)أ( انظكّىة 

 انيهكية

ْ يدّن

انظكو 

انفرد 

 انػةنض

)أ( طكو 

 انفغيةن

طكاااو فااارد 

يصاااااااادغم 

شاااااااهفةخَ 

 نيػهظدَ 

)ب( 

انظكّىة 

األرشدلراـ

 ية

يدّنْ 

انظكو 

كهة 

 غةنظة

)ب( طكو 

 انلهة انغٍية

كهاااة خػيااام 

 نػةنظِة  

)ج( 

انظكّىة  

اندييلراـ

 ية

غٍدىة 

يكّن 

انظكو 

 نألغهجية

)ج( 

اندييلراـ

ية انفةشدة 

أو طكو 

 انغّغةء

خدظلاااااق إذا 

اٌلهاات طكااو 

األكزرية إناْ 

انفّؽااااااْ 

واخجةع األُّاء 

 ثال ٌظةم

 غلت ثرأيك غهي فهصفة انظكو غٍد أرشفّ ؟ – 9س

 أفؾم ٌظةم ُّ دونة انيديٍة الٌَ يصِم طكيِة .-

رفؼ األىجراـّريةت انكجيرة الٌِة ال خصدفيع -

 خظليق انصػةدة ألفرادُة .

اندونة انػةنظة خراغي ىػةنض انظػت وخظدرم  -

 ةٌّن .انل

وؽض ىؾيّن انػلد االشديةغي غٍد شّن  – 10س

يري شّن نّك ان االفراد يٍةزنّن غً  –نّك ؟     س 

 كم طلّكِو ىً اشم طةكيِو ) خفأ ( 

يٍظأ انيصديع انصيةشْ انصديد او اندونة  .1

ٌديصة انػلد األشديةغْ انذى يدػِد فيَ األفراد 

ة نظخع أو يثةندٍةزل غً ثػؼ طلّكِو انفجيػ

صيّغة أطخةص يكٌّّن طكّىة ُدفِة خّفير ني

 انلؾةء انػةدل نهصييع
 

1
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 ثانوى 2ليلة االمتحان فى المنطق 

 "نّك  "خخدهف غيغة انػلد االشديةغْ غٍد  .2

يظد ىً  "نّك "فْ ان  "ُّثز  "غٍِة غٍد شةثلة 

شهفةت انظةكو انيفهلة ، طيذ خكّن شهفة انظةكو 

ان  "ُّثز "ىليدة ثةدارة انظػت . فْ طيً اغدجر 

 ِو ُّ خٍةزل ىفهق .خٍةزل االفراد غً طلّك

 "شّن نّك  "خػليت غهْ انفكر انصيةشْ غٍد  .3

إن انلّل ثّشّد طلّق ـجيػية يديدع ثِة  .1

األفراد كجم وشّد انيصديع انيٍظو ُّ أىر غير ىؤكد 

 وال يّشد ىة يزجدَ .

أن طكو االغهجية ُّ افؾم اٌّاع  "نّك  "رأى  .2

 هظدِة.انظكو ؛ ألن االكهية إذا طكيح فِْ خػيم نيػ

نفرق ( ثكال ىً اندونة طدد انيلػّد ) ا – 11س

 وانظكّىة غٍد أرشفّ ؟
اندونة : ُي اشديةع انيّاـٍيً اشديةع دااو  

غهْ أرض ىػيٍة غهْ أن يكّن نهيّاـٍيً ىّارد 

 ىةنية وٌظو اكدػةدية وشيةشية وأُداف ىظدركة

ُْ ُيبة ىً ُيبةت اندونة انزالث )  انظكّىة :

 األطخةص وُْ(  انلؾةاية –دٍفذية ان -اندظريػية 

 . نصهفةا يدّنّن انذيً

س12 - ىٍزنة انفةراثي خصةوي ىٍزنة افالـّن 

 .. غلت ثرأيك
فْ أرااة انصيةشية  "انفةراثْ  "خأرر  .1

آراء أُم  "ثصيِّرية أفالـّن  وكدت انفةراثي 

  انيديٍة انفةؽهة

خدهخع فهصفدة انصيةشية غً طهو ثيديٍة  .2

ق فيِة انصػةدة وييهك زىةم اندونة طةكو فةؽهة خدظل

 . يدػف ثةنظكية

واألىة انفةؽهة ُْ اندْ خدػةون ىدٌِة كهِة  .3

 . غهْ خظليق انصػةدة نصييع نصييع أفرادُة

هو ثِة انفةراثْ : ظوانيديٍة انفةؽهة اندْ ي .4

ُْ انيصديع انصيةشْ انذى يلّم غهْ خّطيد األىة فْ 

ظم طةكو ىركزى كّى يظكو وفلة نهظرااع وانلّاٌيً 

 انصهيية .

وؽض غيغة انػلد االشديةغي غٍد شةك  – 13س

 روشّ 
انػلد  "ىً ىؤنفةت روشّ فْ انصيةشة كدةب  

انذى خؾيً خالغة فهصفدة انصيةشية .  "االشديةغْ 

رى روشّ انوي  :- 

اندونة انيزةنية ُْ اندْ يديدع فيِة االٌصةن  (1

 . ثِذه انظرية انفجيػية ىع خؾّغة  نهلةٌّن انصيةشْ

انفرد غٍدىة يجرم غلدا اشديةغية يدٍةزل  (2

ثيلدؾةه كم فرد غً طلّكة انظخػية ، ال نظخع 

نّك  "و  "ُّثز  "ىػيً او نجؾػة اطخةص كية خػّر 

يّع او  انيصديع كهم .انظػت يظق . ثم يدٍةزل نهيص "

 . نَ غزل انظكةم

كةرن ثيً اندييلراـية انلديية انيجةطرة  – 14س 

 واندييلراـية انظديزة انغير ىجةطرة ؟
خديض نصييع كةٌح اندييلراـية كديية ىجةطرة (1

انيّاـٍيً األطرار اندػجير غً إرادخِو ، وكد كةن ُذا 

كية طدث فْ  ىيكٍة فْ اندول انػغيرة انيظدودة ،

 انيدن انيٌّةٌية 

اندييلراـية انظديزة فِْ دييلراـية غير ىجةطرة ( 2

يصدظيم انيصديػةت انظديزة أن يصديع شييع 

انيّاـٍيً فْ ىكةن نذنك خدخذ انييلراـية انظديزة 

أشهّب انديزيم انٍيةثْ ىصيّغة ىٍدخجة ىً انيّاـٍيً 

ة ان خٍّب غً غةىة انظػت فْ خّشية انصيةشة انػةى

 نهدونة 

اخصِح انٍظو انظديزاة اناْ خفؾايم اناٍظو  (3

 انصيِّرية طيذ يكّن اخديةر انظكةم ثةالٌدخةب

 
 
 

 
 

: طدد انيلػّد ثةنظصة انيٍفلية وىؤطرات انيلدىةت  1س 

 وانٍديصة ؟

ُي ) ىصيّغة ىً انلؾةية ٌفهق غهيِة اشو انيلدىةت 

وخزودٌة 0اطدة خدرخت غهيِة خصيْ ٌديصة (وكؾية و

0انيلدىةت ثدجرير ىلٍع نهدصهيو ثػدق انٍديصة   

أ-ىؤطرات انيلدىة : ٍُةك أنفةظ يدو اشدخداىِة  •

غةدة ندظديد انيلدىةت ] ) ألن ( ) ذنك أن ( ) ىة يهزم غً (  

0)في ؽّء طليلة أن(   

 أن إنْ انكهيةت ثػؼ خظير :انٍديصة ىؤطرات  -ب •

 ذنك وفق( ) نذا( )  ُكذا( )  رو ىً( )  إذن)  ٌديصة دجػِةي ىة

 .دس غً ذنك ( يٍ() 

 : طدد انيلػّد ثةنظصة ) االشددالل ( االشدٍجةـية ؟ 2س 

ٌديصة االشددالل االشدٍجةـي خؾيً ىػهّىةت اكزر ىً  -س

 انيلدىةت ) خفأ (

 فْ انظصة االشدٍجةـية ٌصددل غهي غدق 

نيلدىةت فإذا غدكح كم ٌديصة ىّشّدة ثةنفػم فْ ا

انيلدىةت خػدق انٍديصة ثةنؾرورة وىً انيصدظيم أن 

  ٌصهو ثػدق انيلدىةت والٌصهو ثػدق انٍديصة

1ىزةل    

ث يدرشّن انهغة اإلٌصهيزية2كم ـهجة   

 ىصدى ـةنت فْ انػف انزةٌْ انزةٌّى

 إذن ىصدى يدرس ىلرر انهغة اإلٌصهيزية

ِية في انيٍفق ) : خرخيت انيلدىةت وانٍديصة أىرا ى 3س

  خفأ (

فغةنجة ىة  في انيٍفق خرخيت انيلدىةت وانٍديصة نيس ىِو

خأخْ انيلدىةت أوالً ونكً أطيةٌة خأخْ انٍديصة فْ انجداية أو 

 في انيٍدػف

4ىزةل   : 

 غيرديةب فٍةن 

  ألن انيغٍيً فٍةٌّن

 غير ديةب ىغٍْ 

 : ٌةكض االخدالفةت ثيً االشدٍجةط واالشدلراء ؟ 4س

 د انيلػّد ثةالشددالل األشدلرااي ؟طد -س

يخدهف االشددالل االشدلرااْ)انظصة االشدلرااية( غً 

 االشددالل االشدٍجةـْ ىً غدة أوشَ أُيِة

 ٌديصة االشدلراء خلرر أكزر ىية خلرره انيلدىةت .1

انيػهّىةت اندي خدؾيٍِة انٍديصة خدصةوز  .2

 . انيػهّىةت اندي خدؾيٍِة انيلدىةت

اطديةنية خرشيظية ال خػم  انظصة االشدلرااية .3

 ندرشة انيليً وال خكّن غظيظة أو غير غظيظة

ىػظو ـالب انفركة انزةٌية ٌصض فْ انهغة اإلٌصهيزيةىزةل :   

  ىظيد ـةنت في انفركة انزةٌية

 ىظيد ٌصض فْ اىدظةن انهغة اإلٌصهيزية

اؽةفة ىلدىةت نهظصة االشدلرااية يؤرر غهي غدكِة  – 5س 

 أطرح ؟ –او كذثِة 

 يلدم ىركز انهغةت ىلرر واطد فْ انػيٍية

 ثةشو يدرس ىلرر انػيٍية انذى يفرطَ انيركز

 إذن ثةشو يصيد انهغة انػيٍية   

ىً انّاؽض أن انظصة ٍُة ؽػيفة ودرشة غدق ٌديصدِة  - 

ثةشو يصةفر إنْ انػيً/ ) ىٍخفؾة نكً نّ أؽفٍة انيِة 

كِة وىدزوج ىً غيٍية فصيؤرر ذنك فْ زيةدة اطديةل غد

 ( غكس انظصة االشدٍجةـية

 وؽض ثيزةل اندػيييةت االشدلرااية ؟ – 6س 
طصة اشدلرااية خأخذ ٌديصدِة غّرة اندػييو فيً "

خالل خجرخٍة ثػدد ىً انظةالت ٌجرر انظصة اندْ خدظدث 

  غً كم انظةالت اندْ الخجرة نٍة ثِة: ىزةل

غٍد اشدخدام طزام آىةن يٍخفؼ غدد ؽظةية 

 -راتطّادث انصية

 : أطرح وظيفة اندػيييةت االشدلرااية ؟ 7س

 .     انيةؽْ أخفةء فْ انّكّع خصٍجٍة -1

 0 شهّكٍة فْ أفؾم ثػّرة اندظكو ىً خيكٍٍة -2
 

 ( ) انيّؽّع األول انظصس رةٌية : انيٍفق 
: يلػد ثةندػيييةت انكهية ٌلرر غدق فبة ىػيٍة ثٍصجة  8س 

 ىبّية ) خفأ (

اندػيييةت انكهية : خلرر غدق أىر ىػيً ثةنٍصجة نكم  - أ

يٍة ىً خالل ىالطظة غدق ُذا األىرغهْ ثػؼ أغؾةء فبة ىػ

كم انيدخٍيً  -كم انجظر فةن  -أغؾةء خهك انفبة )ىزةل 

 يػةثّن ثصرـةن انراة(.

 دنم ثيزةل غهي اندػيييةت االطػةاية ؟ – 9س

فْ اندػيييةت اإلطػةاية ٌلرر انػدق ثٍصجة ىبّية وال خظير 

 إنْ كم غؾّ في انفبة غهْ طدة  وإٌية خظير إنْ ثػؼ

ىزةل    0أغؾةء انفبة   

0% ىً انٍةخجيً يؤيدون طق انيرأة فْ انخهع  75 

 
 

 س1 – طدد انيلػّد ثةنيغةنفةت ؟

واغفالطةً  0"نغة ىً انغهؿ "خػريف انيغةنفة :انيغةنفة   -

ثصجت0:االشددالل انذى يظدّى غهْ خهم   : 

       0غدم اشدخدام كةغدة ىً كّاغد انيٍفق-1

انخهؿ ثيً انظصس - 3      0ظصة خهم فْ ىلدىةت ان - 2   

 س2 : اطرح ثيزةل ىغةنفة ارجةت اندةني ؟

 وفيِة يدو رجّت اندةني كجم رجّت انيلدم 

 ىزةل نهيغةنفة  : اذا كٍح ىً طيةل شيٍةء فأٌح ىً ىػر 

 أٌح ىً ىػر اذن أٌح ىً طيةل شيٍةء .

 أىة انػّرة انػظيظة فِي : 

ىػري أٌح ىً طيةل شيٍةء اذن فأٌح  

 س3 – وؽض ىغةنفة اٌكةر انيلدم ؟

 اذا كٍح في ـٍفة اذن اٌح في انغرثية ىزةل نهيغةنفة 

 اٌح نصح في ـٍفة اذن اٌح نصح في ىظةفظة انغرثية 

 انػّرة انػظيظة ) اٌح نصح ىً انغرثية اذن نيس ىً ـٍفة

 س-وؽض ثيزةل ىغةنفة انفػم ؟

 خكّن انظصة غظيظة اذا كةن ٍُةك اشدجػةد طدوث انفرفيً

خكّن فةشدة نّ اىكً طدوث انفرفيً ىػة و  

 ىزةل : ىصدي الغت كرة كدم اذن نيس الغت كرة شهة 

 وانػّرة انػظيظة : ىصدي نيس الغت كدم اذن الغت شهة

 انيغةنفةت انػّرية :

طرح اىر غير ىأنّف ىً خالل طئ ىأنّف ىً خالل ُي 

 انػفةت انيظدركة ىة ثيٍِو .

نهفةنت ان يفدض كدةب ىزةل : كةنح ٍُةء يصت ان يصيض 

انفهصفة ارٍةء االىدظةن ىزم ىة يفػم انيظةىي يفدض انكدت 

 ارٍةء انيرافػة اىةم انلةؽي .

ىغةنفة االطدكةم اني انظفلة وُي ارةرة انظفلة ندجرير ىّكف ىػيً  – 5 
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